Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 3244682016 z dnia 14102016  Katowice
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla Muzeum Śląskiego w Katowicach z podziałem na dwie
części. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z wszelkimi zapisami zawartymi w o...
Termin składania ofert/wniosków: 25102016
Ogłoszenie nr 326909  2016 z dnia 20161019 r.

Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 324468
Data: 14/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 001094121, ul. ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40205
Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77993001, faks .
Adres strony internetowej (url): www.muzeumslaskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter
zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach
unormowania art. 144 ust. 1 ustawy i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu
skutecznego po podpisaniu przez przedstawicieli obu stron umowy. 2. Zamawiający może wyrazić zgodę na
dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której

dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w sytuacji: 1) zmiany terminu dostawy, gdy brak możliwości
dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn działania siły wyższej. Przez siłę wyższą strony rozumieją
okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależne od woli stron, na których
powstanie żadna ze stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się
w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic. Wykonawca na
piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty. Termin zostanie
wydłużony wyłącznie o okres działania siły wyższej; 2) ewentualnej zmiany sposobu wykonania zamówienia z
samodzielnego wykonania przez Wykonawcę, na wykonanie z udziałem podwykonawców, zmiany zakresu
zamówienia powierzonego do wykonania podwykonawcom, a także zmiany podwykonawcy, z zastrzeżeniem
postanowień § 1 ust. 6 umowy; 3) zakończenia serii produkcyjnej danego modelu bryły meblowej, tj.: biurka,
kanapy, stołu, kontenera, szafy, regału fotela lub krzesła oraz rozpoczęcia produkcji bryły meblowej o takich
samych lub lepszych parametrach, cena nie może ulec zwiększeniu za dostarczony przedmiot zamówienia; 4)
zmiany formy płatności (z jednoczęściowej na częściową) za realizację przedmiotu zamówienia w przypadku
wydłużenia terminu realizacji zamówienia o którym mowa w § 7 ust. 5 umowy, przy czym płatności częściowe
będą obejmowały maksymalnie 90% ceny za realizację zamówienia, pozostała część należności będzie płatna
po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; 5) wydłużenia terminu realizacji przedmiotu
zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności braku możliwości udostępnienia
pomieszczeń będących miejscem montażu mebli  nowy termin wykonania przedmiotu umowy będzie wynosił
14 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego miejsca dostawy przedmiotu zamówienia; 6) ustawowej
zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości zwiększenia kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres,
charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w
granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu
skutecznego po podpisaniu przez przedstawicieli obu stron umowy. 2. Zamawiający może wyrazić zgodę na
dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w sytuacji: 1) zmiany terminu dostawy, gdy brak możliwości
dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn działania siły wyższej. Przez siłę wyższą strony rozumieją
okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależne od woli stron, na których
powstanie żadna ze stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się
w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic. Wykonawca na
piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty. Termin zostanie
wydłużony wyłącznie o okres działania siły wyższej; 2) ewentualnej zmiany sposobu wykonania zamówienia z

samodzielnego wykonania przez Wykonawcę, na wykonanie z udziałem podwykonawców, zmiany zakresu
zamówienia powierzonego do wykonania podwykonawcom, a także zmiany podwykonawcy, z zastrzeżeniem
postanowień § 1 ust. 6 umowy; 3) zakończenia serii produkcyjnej danego modelu bryły meblowej, tj.: biurka,
kanapy, stołu, kontenera, szafy, regału fotela lub krzesła oraz rozpoczęcia produkcji bryły meblowej o takich
samych lub lepszych parametrach, cena nie może ulec zwiększeniu za dostarczony przedmiot zamówienia; 4)
ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości zwiększenia kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.

